Belfeldia 2 verliest laatste duel van een geweldig seizoen
Het kwik dat de pan uitrijst, een hoge luchtvochtigheid en een accommodatie waar het kraanwater
niet gedronken kan worden. U raadt het al; Sunday, Spartanday! Vandaag, zondag 3 juni 2018, staan
alle oldtimers in de regio in Steyl klaar voor een parade, dreigt een doemscenario voor GrootBrittannië bij het uitblijven van een Brexit-akkoord, landen ISS-astronauten op aarde na 168 dagen in
de ruimte te zijn geweest en staat de topper Haelen 2 – Belfeldia 2 op het programma.
Haelen staat na 15 wedstrijden spelen op een 2e plaats met 42 punten. Ut Twed staat na 15
wedstrijden spelen op een 3e plaats met 38 punten. Ut Twed wist dat het, ongeacht de uitslag, de 3e
plek op de ranglijst zou behouden. Haelen zou bij winst met een monsterscore of een verliesbeurt
van MMC Weert nog kans kunnen maken op het kampioenschap.
Wegens het E- en D-kamp werd de wedstrijdbespreking dit keer in kleedkamer 5 gehouden in plaats
van de bestuurskamer en ontbrak het overheerlijke bakkie pleur. Voor de speech van trainert der
Bomber maakte dit echter vrij weinig uit, want de vaste tactiek van i Gialloneri werd op kleine punten
iets aangepast, waardoor er ook op tijd richting Haelen gereisd kon worden.
Na hevig overleg met Lord Bos en Roy the Legend werden de volgende Spartanen de wei ingestuurd:
Herbert jr. op doel, Träötje, Peulke, de Tank en Kroppie achterin, Jantje, Kappie Klinsmann en
Tattooboy op het middenveld en d’n Dave, Lange Tak en Speedy Specht in de voorhoede. Op de
miljoenenbank was er plaats voor de A1-vedetten Five-O, Max ‘Gerardus Maximus’ Gerards en Mitch
‘De Ness’ Denessen. In de lappenmand zitten de Kelt, RB Frenkie Morpheus the Flying G en Bodrie.
Bompa, Jepser en de Roeije Lienenoetzetter ontbraken bij de wedstrijd wegens uitlopende redenen.
Vanaf het begin was het duidelijk dat Haelen vastberaden was om te winnen. Ze zaten er kort op,
maakten veel meters en hanteerden een hoog baltempo. Ut Twed had veel moeite om de snelle
buitenspelers te neutraliseren en de Tank had zijn handen vol aan de beestachtige spits. Zelf stelden
i Gialloneri hier bar weinig tegenover. Veel duels werden verloren, de rust werd amper bewaard en
had Haelen een veldoverwicht op het middenveld.
Haelen drukte de jongens van geel en zwart steeds verder naar achter en werden de buitenspelers
steeds vaker gelanceerd. De kansen werden ook steeds groter voor de thuisploeg en het was geen
verrassing dat uiteindelijk op 1-0 kwam. Kroppie ging de fout in door in plaats van op de benen te
blijven te staan een sliding in te zetten en miste de bal. Zijn tegenstander bedankte vriendelijk, gaf
een voorzet en gaf zijn teamgenoot een niet te missen kans: 1-0.
Na de 1-0 hadden i Gialloneri personele problemen. Eerst moest Tattooboy de strijd staken, nadat
het hem in de hamstring schoot en Jantje kwam lelijk terecht na een lompe charge waar nog niet
eens een vrije trap voor werd gegeven. Ze werden vervangen voor De Ness en Gerardus Maximus.
Ut twed werd meer en meer achteruit geduwd en doordat de lange ballen er niet uitgehaald worden,
kregen de buitenspelers van Haelen alle gelegenheid om op de brommer er vandoor te gaan. Kroppie
werd er wederom er uit gesprint en zag zijn directe tegenstander koeltjes afdrukken: 2-0.
Hierna wisten de gastheren het even niet hoe nu verder en met het hoofd al bij de rust kon Speedy
Specht op snelheid ontsnappen die de bal perfect voor Graziano Steegh klaarlegde: 2-1 wat tevens
ook de ruststand was. Tijd voor thee!
Het bakkie thee, hopelijk gemaakt zonder kraanwater, was qua temperatuur prima, maar qua kleur,
smaak en suikergehalte viel er nog het een en ander te verbeteren. Een 7 is, na een hele hevige
discussie tussen de panelleden, dan ook het terechte eindcijfer.

Der Bomber was in de rust volgens ingewijden erg positief en vond vooral dat zijn equipe tegen een
sterke tegenstander aan het spelen was. Verder moesten zijn mannen blijven strijden om zo nog een
wederopstanding te kunnen afdwingen. Kroppie werd gewisseld en Five-O kwam op zijn plaats te
spelen.
In de 2e helft, toen ondergetekende vooral bezig was met wat er naast het veld stond, werden de
omstandigheden nog zwaarder, doordat de zon zijn werk nog beter ging doen. Toch was het ut Twed
dat het beste uit de kleedkamer kwam. Na een goede interceptie kwam de bal bij Lange Tak die de
bal prachtig in de loop van Speedy Specht gaf die niet aarzelde en niet faalde: 2-2.
Er was nog een sprankje hoop voor i Gialloneri om Haelen met zelfs een verliesbeurt het
kampioenschap door de neus te boren, maar Haelen dacht hier anders over. Haelen zette nog een
aantal keren aan en liep zo nog uit naar een 5-2 overwinning en mocht Kroppie zijn opwachting
maken op de plaats waar het voor hem allemaal begon bij Belfeldia: in de spits.
Na netjes 90 minuten gespeeld te hebben, floot de uitstekend acterende arbiter voor het laatste
fluitsignaal en zo kwam er een einde aan een prachtig seizoen voor de Spartanen en kon er eindelijk
gekeken worden wie in godsnaam nou die heite daes uit Haelen was.
Af en toe was er frustratie onderling of kreeg er een kortsluiting in het hoofd, maar bovenal werd er
gestreden en gewonnen met elkaar. Er werd af en toe geweldig gevoetbald, had een Spartaan een
prachtige ervaring meegemaakt dat hij maar al te graag vertelde, maar bovenal werd er veel plezier
gemaakt. Helaas zat er niet meer in dan een keurige 3e plaats, waar iedereen natuurlijk gehoopt had
op een kampioenschap. Verder is er plaats voor een ode aan de technische staf die week in week uit
voor ons klaarstonden, zodat wij zorgeloos een potje konden dartelen en buffelen in een wei.
Daarnaast wensen wij Graziano Steegh en de Roeije Lienenoetzetter veel succes met hun verdere
loopbaan en zien we hen graag het seizoen erop weer graag terug, dus tot dan. Voor de alle spelers
die wel blijven: volgend jaar rond deze tijd staan we wel met de schaal in onze handen dus ab die wei
in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast Giallonero ook vaste verslaggever van de Spartanen van ut
Twed namens Weekblad De Derde Helft waar hij tevens ook eindredacteur en mediamanager is. Dit
is helaas onze laatste uitgave van dit seizoen. Wij wensen iedereen een hele fijne zomerstop en
hopen dat jullie, net als ons, niet kunnen wachten op wederom een prachtig seizoen van de
Gialloneri. Opdat in dit seizoen mooie verhalen de revue gepasseerd zijn, zullen de rubrieken van
deze week gevuld zijn met allerlei verhalen van het afgelopen seizoen, met onder andere:
-

Het allerbelangrijkste op zondag: Thee-reeten, de uitslag
Träotje over zijn broertje: MiniaThuur
Lord Bos over zijn steeds groeiende familie met onder andere Lord Bendtner, Lord Heskey en
Lord Nelom en de gerechten die hij ze voorschoteld in: Koken met Lord Chef
Captain Wallie over zijn alcoholpromillage van 4.0 in: K.O. in Ventjeloco
De uitverkiezing van de Misser van het seizoen met kandidaten Pienky, Speedy Specht, de
Roeije Lienenoetzetter, Träötje, Graziano Steegh, Jantje, Lange Tak en nog vele anderen
Der Bomber's vrouw, die Bomberinne, over de gouden pik van haar man
Bompa over zijn aspiraties om vlogger te worden van ut Twed
Speedy Specht over zijn telepathische vermogen wanneer hij de besprekingskamer in mag
Kroppie over zijn nachtelijke escapade (gold members only)

-

Speedy Specht en Tattooboy uitten hun ‘vreugde’ over het hebben van kinderen (niet
bestemd voor vrouwen en aanstaande vaders)
Der Bomber over zijn faillissement na een vakantie naar Las Vegas
Kroppie over zijn roman ‘In de ban van de snoepjestrommel’
RB the Flying G over raakschieten op zijn hondjes
Bodrie over het verband tussen in de tuin werken en geblesseerd raken
Speedy Specht en de Roeije Lienenoetzetter over hun spannende boek ‘De Intikker’
De nieuwe megahit van Belvendse makelij met de naam ‘Hee Jong!’
De Tank over zijn pantser dat door de Russen en Noord-Koreanen is gehackt
Träötje en Graziano Steegh opgepakt in België na een uit de hand gelopen Bunga Bunga party
De Tank en Kroppie die zich hard maken voor een persoonlijke verzorgster met 2 pluspunten

